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Deutschland ist an die EMRK vom 4 November 1950 gebunden
Art. 46 . .
Art. 13
Grundgesetz

Urteil des Bundesverfassungsgerichts 1987

Dem nach Grundrechtsgewährleistung der EMRK weitgehend dem des
Grundgesetzes entspricht, dass heißt, andere gesetzliche Bestimmungen der
Bundesrepublik (wie beispielsweise die Zivil-, und Strafprozessordnung) im
Lichte der EMRK auszulegen seien.
Dieser Auffassung folgen auch die oberen Bundesgerichte.

Beschwerden gegen Entscheidungen des Amtsgerichts. Gehörsrüge § 321a
ZPO und Wiedereinsetzung,

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 14 Oktober 2004, Az. 2 BvR
14/08

"Besteht ausdrücklich die Pflicht der bundesdeutschen Gerichtsbarkeit zur
Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte. "

Art. 6 EMRK
Recht auf ein faires Verfahren!
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Czy obywatel moze doprowadzic do wszczecia postepowania dyscyplinarnego wobec sedziego?
- ---

Przepisy stawiaja osobe wykonujaca zawöd sedziego w szczeg61nej pozycji. Pozycja str6711prawa charakteryzuje si~ posiadaniem
specjalnych przywilej6w, Iecz z drugiej strony wil!.Zesi~ z licznymi ograniczeniami. W zawiazku z tym sedzia ponosi odpowiedziatnosö
za uchybienia godnosci swojego urzedu, a nawet za zachowanie, kt6re mialo miejsce przed objeciem przez niego urzedu. Czy jednak
zwykly obywatel ma mo:iliwo{;c zainicjowania postepowania dyscyplinarnego przeciwko sedziemu?

Czego nie moze sedzia

Wraz ze ziozonym slubowaniem osoba mianowana na stanowisko sedziego obowiazana zostaje do przestrzegania zasad odnoszacych sie do specyfiki tego zawodu.
Sedzia jako funkcjonariusz publiczny rnajacy strac na strazy porzadku prawnego w panstwie nie moze nalezec do partii politycmej, zwiazku zawodowego, ani
prowadzic dzialalnosci publicmej nie dajacej sie pogodzic z zasadami niezaleznosci sadow i niezawislosci sedziow (art. 178 ust. 3 Konstytucji RP).

Ponadto z zawodem sedziego zwiazany jest zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia oraz innego zajecia (rowniez nieodp/atnego) badz sposobu
zarobkowania, ktore przeszkadzaloby w pelnieniu obowiazköw sedziego, moglo oslabic zaufanie do jego bezstronnosci Iub przyniesc ujme godnosci sedziego .
.ledynym wyjatkiem od powyzszei zasady jest mozliwosc obejmowania przez sedziow stanowiska naukowych i zajec dydaktycznych, ktöre nie beda przeszkadzac w
sprawowaniu urzedu.

psav linki wyröznione

Sedzia nie moze byc wiec czlonkiern:

~ • zarzadu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp61ki prawa handlowego;
• zarzadu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spoldzielni;
• zarzadu fundacji prowadzacej dzialalnosc gospodarcza

Osoba na stanowisku sedziego nie moze tez prowadzic dzialalnosci gospodarczej (ani sam, ani wspölnie z innymi osobami) czy nia zarzadzac lub byc
przedstawicielem przedsiebiorcy Co wiecej, sedzia nie moze röwniez posiadac w sp6lce prawa handlowego wiecej niz 10 % akcji lub udzial6w przedstawiajacych
wiecej niz 10 % kapitalu zakladowego.

Odpowiedzialnosc

Sedzia ponosi odpowiedzialnosc dyscyplinarna za przewinienia sluzbowe, ktore dotycza razacej i oczywistej obrazy przepisow prawa. Z konsekwencjami wiazac
bedzie sie rowniez wiazac takie postepowanie sedziego, ktore uchybiac bedzie godnosci zajmowanego urzedu (lub zachowanie przedjego objeciem).

Co grodzi sedziemu za ewentualne naruszenia etyki zawodowej? Kary dyscyplinarne orzekane w zaleznosci od istoty dokonanego wykroczenia. Moze byc to
upomnienie, nagana, przeniesienie na inne miejsce sluzbowe, usuniecie z zajmowanej funkcji czy nawet zlozenie sedziego z urzedu.

Niemozliwe jest wszczecie postepowanie dyscyplinarnego jezeli od chwili czynu uplynely trzy lata

Kto moze wszczac postepowanie dyscyplinarne?

Kwestie te reguluje ustawa 0 ustroju sadow powszechnych. Zgodnie zjej przepisami Rzecznik Dyscyplinarny podejmuje czynnosci dyscypliname na zadarue
Ministra Sprawiedliwosci, prezesa sadu apelacyjnego lub okregowego kolegium apelacyjnego lub okregowego lub Krajowej Rady Sadownictwa. Rzecznik moze
WSZCZltC postepowanie takze z wlasnej inicjatywy.

Okreslony w ustawie katalog podmiotow wyklucza zatem obywatela z rnozliwosci zadania wszczecia postepowania dyscyplinamego sedziego. Moze on natomiast
przekazac informacje 0 zaistnieniu naruszenia. Czesto jednak aktywnosc obywatelska konczy sie lakoniczna odpowiedzia lub jej brakiem.

"....-, Jak wynika bowiem z przeprowadzonego przez Forum Pokrzywdzonych Przez Panstwo raportu, w 2011 roku do Ministerstwa Sprawiedliwosci wplynelo 326
skarg, ktorych przedmiotem byly nieprawidlowosci w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwosci. Minister nie postanowil jednak ani raz skorzystac ze swojego
uprawnienia dotyczacego mozliwosci wszczecia postepowania dyscyplinamego wobec sedziego.
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ZOOnaczesc Jak i calosc utworow zawartych wdzienniku nie moze byc powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek fonnie iwjakikolwiek sposob (wtym tak:i.e

elektroniczny lub rnechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) wtClcznie z kcpiowaniem, szeroko pojeta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, wtym takze zamieszczaniem

w lntemecie - bez pisemnej zgody lnfor Biznes Sp. z 0.0.

Jakiekolwiek uzycie lub wykorzystanie utworow w calosci lub w czesci bez zgody Infor Biznes Sp. Z 0.0. lub autorow z naruszeniern prawajest zabromone pod grozbakary i moze byc scigane prawnie.
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